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PUHEENJOHTAJAN PALSTA.   .  

 

Kevyin miettein 

En tiedä, mitä ihmiskunnan tilasta pitäisi ajatella, vai 

pitäisikö ajatella mitään. Pääsisi vähemmällä, kun ei 

ajattelisi. Jokainen varmasti on pohtinut mielessään 

kaikkia niitä vaihtoehtoja, mitä viime aikaiset 

tapahtumat voisivat pahimmillaan tarkoittaa, 

minkälaisia seurauksia kaikella rauhattomuudella voisi 

olla ja toivonut samalla, että aseet hiljenisivät pian. 

Vaikka vain siksi, että olisimme valmiit kohtaamaan 

seuraavan nurkan takana odottavan katastrofin: 

Kansainvälisen ilmastopaneelin viimeisimmässä 

raportissaan kuvailemat ihmisen toiminnan 

aiheuttamat peruuttamattomat muutokset 

planeetallamme. 

Harrastustoiminta on siinä mielessä mukavaa, että se 

keventää mieltä. Se saa ajatukset pois raskaista 

aiheista. Mitä enemmän jaksaa harrastaa, sen 

vähemmän jää aikaa pohtia asioita, joihin useinkaan ei 

voi itse vaikuttaa.  

Koronapandemian hellitettyä seuran toiminta on 

saatu vähitellen käyntiin. Tiistai-iltaisin 

kerhohuoneella on jälleen näkynyt tuttuja kasvoja ja 

uusiakin on uskaltautunut mukaan. Perhomessut 

järjestetään vihdoin, tänä keväänä uudella 

kokeilemisen arvoisella konseptilla. Aktiivinen 

työryhmä tekee koko ajan työtä messujen eteen. 

Seuran hallitus on päättänyt, että myös perinteiset 

kesän kalastusretket järjestetään, niin koko porukalle 

kuin myös nuorille heidän omansa, ja näidenkin 

hankkeiden toteuttamisen takana ovat tutut 

luottohenkilöt. Retkille ilmoittautumisesta tulee tieto 

sitten, kun sen aika on, joten malttia tämän asian 

kanssa. 

Päivät pidentyvät, pian ilmestyvät ensimmäiset pälvet 

ja ennen kun huomaammekaan, vedet ovat vapaat 

jäistä ja uusi kalastuskausi alkaa. Sen ajatuksen kanssa 

on mukava kulkea. Maailma jatkaa pyörimistään, jos 

on jatkaakseen. 

 

Kari 
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YHTEYSTIEDOT   
Pirkanmaan Perhokalastajat ry 

Kortelahdenkatu 10-12 
33210 Tampere 

www.pirkanmaanperhokalastajat.fi 

 Johtokunta  
 

 
 

 
Puheenjohtaja 
Kari Taskinen 
044 9384005 
puheenjohtajappk@gmail.com 

 

 
 

 
Sihteeri, jäsenasiat 
Timo A Vataja 
040 5529609 
timo.vataja@gmail.com 
 

 

 
 

 
Rahastonhoitaja 
Markus Syrjälä 
040 7527983 
makesyre@gmail.com 

 

 
 

 
nettisivujen ylläpito 
Joni Haapanen 
050 5690219 
joni_haapanen@msn.com 
 

 

 
 

 
Kilpailutoiminta 
Rami Tuominen 
040 7799421 
Rami.tre@netti.fi 
 

 

 
 

 
Varapuheenjohtaja, 
tiedotusvastaava,  
kerhon kalavedet 
Jesse Sumanen 
040 256 2272 
 

 

 
 

 
Nuorisotoiminta 
Petteri Hokkanen 
040 5100325 
tphokkan@wippies.fi 
 

 

 
 

 
Casting-toiminta, 
kalaretket 
Jarkko Alava 
045 8725959 
alava.jarkko@gmail.com 
 

 

 
 

 
Kerhoisäntä, sidontajaos 
Juha Kurvinen 
040 8398008 
juha.kurvinen@cgi.com 
 

 
 
 

 
 

 

  

http://www.pirkanmaanperhokalastajat.fi/
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TIEDOTUSASIOITA 
Jäsentiedotus 
Muistutus jäsenille. Jos osoiteesi muuttuu, niin muista 

ilmoittaa muuttunut osoitteesi seuran 

jäsenistövastaavalle Timo Vatajalle. Yhteystiedot 

löytyvät tästä lehdestä sekä seuran nettisivuilta. 

Osoitteenmuutostieto on tärkeää, koska jäsenmaksu 

lähetetään postiosoitteeseesi. 

Keväkokous 2022 

Pirkanmaan Perhokalastajat ry:n sääntömääräinen 

kevätkokous pidetään tiistaina, 10.5.2022, kello 18:30 

alkaen kerhohuoneella, osoitteessa Kortelahdenkatu 

10-12, Tampere. Tervetuloa kokoukseen! 

Hallitus, Pirkanmaan Perhokalastajat 

Kevät- ja syyskokoukset 2021 
Seuran kerhotiloissa pidettiin yhdistetyt kevät- ja 

syyskokoukset viime marraskuun 11. päivä. 

Kokouskutsu oli Aamulehdessä yhdistyksen sääntöjen 

mukaisesti ja kokouksista oli tiedotettu myös seuran 

omien kanavien kautta. 

Osallistujamäärä jäi kuitenkin vähäiseksi, lieneekö 

syynä edelleen ollut koronaepidemian aikaan saama 

varovaisuus. Seuran toiminta vuodelta 2020 esiteltiin 

toimintakertomuksella ja hallitukselle myönnettiin tili- 

ja vastuuvapaus kyseiseltä tilikaudelta. Syyskokouksen 

aluksi valittiin seuran puheenjohtaja ja hallituksen 

jäsenet. Muutoksia hallituksen kokoonpanoon ei 

tullut. Lisäksi syyskokouksessa esiteltiin 

toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 

2022. 

  -Kari 

 

Kevään ohjelma 
Kerho- ja sidontaillat ovat jälleen alkaneet. Seuraa 

nettisivujamme mitä seurassa tapahtuu. Tiedossa 

kerhoiltoja, perhonsidontaa, Perhomessut, 

kalastuskisoja sekä seuran kalastusreissuja upeille 

koskille. 

Kerhon tapahtumissa noudatamme korona tilanteen 

vaatimia varotoimia, joista tärkein on se, että 

tapahtumiin tullaan ilman flunsa oireita  nuhaisuutta 

jne..  Linkissä vielä koronaohjeet 

https://www.tays.fi/fi-

fi/sairaanhoitopiiri/Koronavirus_COVID19/Pirkanmaa

n_koronavirustilanne_ja_suositukset 

 

Sponsoritiedotusta 
Pitkäaikaisella sponsorillamme Nippon 

Kalastustarvikkeella on edelleen 15 % 

jäsenalennuksenamme kaikista normaalihintaisista 

tuotteista. Liike löytyy Lielahdesta (Harjuntausta 1).  
( https://www.nipponverkko.fi/index.html ) 

 

 

 

 

 

  

https://www.tays.fi/fi-fi/sairaanhoitopiiri/Koronavirus_COVID19/Pirkanmaan_koronavirustilanne_ja_suositukset
https://www.tays.fi/fi-fi/sairaanhoitopiiri/Koronavirus_COVID19/Pirkanmaan_koronavirustilanne_ja_suositukset
https://www.tays.fi/fi-fi/sairaanhoitopiiri/Koronavirus_COVID19/Pirkanmaan_koronavirustilanne_ja_suositukset
https://www.nipponverkko.fi/index.html
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PERINTEINEN TIETOKILPAILU 
Teksti: Kari Taskinen 

Kauden päätteeksi kerholla järjestettiin tietokilpailuilta glögien merkeissä 21. joulukuuta 2021. 

Ensimmäinen kierros oli Karin vetämä yleistietokilpailu, jonka yhteydessä testattiin jäsenistön valmiutta 

siirtyä paperilta digiaikaan ja käyttämään sovellusta puhelimella. Alkuun vastustus oli merkittävää, mutta 

itsepäisen vetäjän johdolla kilpailu vietiin läpi murinoista välittämättä. Tämän artikkelin kirjoitusvaiheessa 

digikokeilun jatkosta ei kuitenkaan ole vielä varmuutta. 

Toinen kierros oli Juhan kalastusaiheinen, perinteisen tyylin tietokilpailu, joka sai, paitsi kysymysten 

helppouden, myös tutun vastaamistavan takia osallistujien laajamittaisen hyväksynnän. Tätä ja glögin 

juomista jatketaan varmuudella myös ensi kerralla. 

NYT JULKUJÄRVEN 

LUVAT MYÖS 

VERKKOPANKILLA 
Julkujärven kalastusluvat ja niiden 

hankinta 

Julkujärven kalastuslupia myydään Nippon Verkossa 

Lielahdessa sekä kerhohuoneella Kortelahdenkadulla 

kerhoiltojen yhteydessä. 

Luvan voi lunastaa myös tilisiirrolla oman 

verkkopankin kautta käyttäen alla olevia tietoja: 

Saaja: Pirkanmaan Perhokalastajat ry 

Tili: FI06 2094 1800 0449 28 

Viesti: Luvanhaltijan nimi, luvan alkamisen päivämäärä 

ja kellonaika 

Lisäksi vieraslupaan tulee kirjata kerhon jäsenen nimi, 

joka tuo vierailijan järvelle. 

Maksutosite luvan hankinnasta tulee olla mukana 

kalastaessa. 

Verkkopankkiluvan hankkineet palauttavat 

saalistraportin joko pudottamalla paperilapulla 

lupalaatikkoon saalistiedot tai lähettämällä 

saalistiedot sähköpostiin: ppksaalis(at)gmail.com . 

Saalistietoihin tulee seuraavat tiedot: Kalastajan nimi, 

kalastuspäivämäärä, saatujen kalojen määrä, 

vapautettujen kalojen määrä. 

Seuran jäsenten vrk lupa 

Aikuiset ja nuoret 5€ / vrk lupa 

Nipponista tai kerhohuoneelta lupia saa ostaa 

kerrallaan enintään 5 kpl ja lupaa ostaessasi varaa 

mukaasi mielellään tasaraha. 

Vieraslupa 

Vieraslupa on käytettävissä Pirkanmaan 

Perhokalastajien jäsenille. Jäsen voi viedä kaverinsa, 

joka ei kuulu seuraan, tutustumaan lammelle. Huom! 

Vierasluvat vain Pirkanmaan Perhokalastajien jäsenien 

käyttöön! Vierasluvan väärinkäytöstä seuraa lain 

mukainen rangaistus. 

Eli Pirkanmaan perhokalastajien jäsen ostaa oman 

lupansa lisäksi vierasluvan, johon kirjoittaa omansa 

sekä vieraan nimen. 

Vierasluvan hinta: 5€ / vrk lupa 
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PERHOMESSUT 2022 
Teksti : Jesse Sumanen, , Kuvat: : Jussi Liinamaa 

Perhomessut järjestetään taas, parin vuoden tauon 

jälkeen! Messut ovat järjestyksessään 34. 

perhomessut. Vaikeista sekä epävakaista ajoista 

huolimatta messuvalmistelut näyttävät varsin 

lupaavalta. Aikataulu on ollut järjestelyille kireä, 

mutta siitäkin huolimatta hyvältä vaikuttaa. 

Perhomessut 2022 järjestetäänkin hieman 

uudenlaisella konseptilla osana suurempaa tapahtuma 

kokonaisuutta nimeltään ”Virittäydy vapaalle”, 

Tampereen Messu – ja Urheilukeskuksessa 23. & 24. 

4. 2022. Perhomessujen lisäksi messuhalleista löytyy 

Piha ja koti, Kotimaan matkailu, Keräilyn maailma sekä 

Suuri ja snadi – messut. Näille messuille kannattaa 

ottaa siis koko perhe mukaan, sillä kiinnostavaa 

ihmeteltävää löytyy varmasti kaikille. 

Näytteilleasettajia on kertynyt mukavasti ja heistä iso 

osa on vanhoja tuttuja aiemmilta messuilta, mutta 

myös uusia tuttavuuksia löytyy. Messuilta onkin 

mahdollista hankkia näyttäviä kalannahkakoruja ja 

käsityönä valmistettuja erätarvikkeita, kuten puukkoja 

tai kirveitä taitavien seppien takomina. 

Kotimaisien näytteille-asettajien lisäksi paikalla on 

myös Håkan Norling mukanaan Guidelinen 

uutuustuotteet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Näytteilleasettajia löytyy Perhomessut sivuilta: 

http://perhomessut.fi/naytteilleasettajat/perho-

naytteilleasettajat/  

 

Messuilla järjestetään myös perinteikkäät arpajaiset, 

ja arpajaisten myyntiin tarvitaan talkoovoimia, 

mieluusti myös junnuja mukaan. 

Messuja aletaan kasaamaan perjantaina 22.4.2022. Ja 

messujen rakentamiseen, sekä purkuun tarvitaan 

talkoovoimia. Lisätietoja voi kysellä ja talkoisiin 

ilmoittautumisia voi laitella osoitteeseen: 

jesse.sumanen@gmail.com . 

 

Valmistaudut sitten alkavaan kauteen, tarvitset 

täydennyksiä perhonsidontatarvikkeisiin tai haluat 

päästä hypistelemään uutuuksia. Perhomessut on 

oikea paikka sille. Kaikki mukaan perhomessuille! 

 

  

http://perhomessut.fi/naytteilleasettajat/perho-naytteilleasettajat/
http://perhomessut.fi/naytteilleasettajat/perho-naytteilleasettajat/
mailto:jesse.sumanen@gmail.com
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KALASTUSREISSUJA 2022
 

JUNNUREISSUT  

Kesän junnureissut järjestetään Merikarvianjoelle 13.-

15.5. ja Karvionkoskelle Heinävedelle 4.-6.8. 

Reissu on junnuille ilmainen! Reissuilla sidotaan 

perhoja, opetellaan kalastustekniikoita, syödään ja 

saunotaan. Kuljetukset kimppakyydeillä. Sitova 

ilmoittautuminen päättyy: Merikarvia 14.4. ja Karvio 

4.7. 

Lisätietoa ja ilmoittautumiset: Petteri Hokkanen puh. 

040 5100 325  

Infoa kohteista: 

Merikarvia:  https://www.merikarvianjoki.fi/ 

Karvio: 

https://www.eraluvat.fi/kalastus/kalastusmaksut-ja-

luvat/vapalupa/alueet/karvionkoski.html 

 

 

ÄYSKOSKEN SEURAREISSU 

Seuran huippureissu Äyskoskelle järjestetään 

jäsenistölle jälleen tänä vuonna 17.-19.6.2022. 

Lisätietoa reissun yksityiskohdista tulee kevään 

aikana, joten älkää turhaan vielä olko hallitukseen 

yhteydessä. Tietoa kyllä tulee ja siitä ilmiotetaan 

kerhon nettisivuilla. Tervetuloa reissulle! 

HUOPANAN PERINTEINEN SEURAREISSU 
Seuran perinteinen kalastusreissu järjestetään 

Huopanalle jälleen Elokuussa 2022. Lisätietoa reissun 

yksityiskohdista tulee kevään aikana, joten älkää 

turhaan vielä olko hallitukseen yhteydessä. Tietoa 

kyllä tulee ja siitä ilmiotetaan kerhon nettisivuilla. 

Tervetuloa reissulle! 

  

https://www.eraluvat.fi/kalastus/kalastusmaksut-ja-luvat/vapalupa/alueet/karvionkoski.html
https://www.eraluvat.fi/kalastus/kalastusmaksut-ja-luvat/vapalupa/alueet/karvionkoski.html
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KEVÄÄN 2022 KILPAILUJA JULKUJÄRVELLÄ 
Teksti ja Kuvat: Rami Tuominen 

-7.5 rannalta kalastettava SM-karsinta osakilpailu 

-15.5 kelluntarengas SM-karsinta osakilpailu 

-Toukokuun loppupuolella seuran jäsentenvälinen 

kilpailu 1/2. Kilpailu 2/2 syksyllä. 

 

Ilmoittautuminen seuran kilpailuun avataan 

myöhemmin, kun on saatu kilpailupäivä ensin selville. 

SM-karsinta tason kilpailuihin tarvittaisiin muutamia 

vapaa-ehtoisia talkoolaisia toimitsijoiksi ja ruokailun 

järjestämiseen.  Ilmoittautuneet saavat ruoan paikan 

päällä ja mahdollisesti jotain muutakin pientä 

muistamista vaivan palkaksi. Karsintakilpailuissa on 

mahdollisuus päästä seuraamaan kansallisen ja jopa 

kansainvälisen tason huippu kilpaperhokalastajien 

kalastusta. Ilmoittautuminen talkoolaiseksi 

kilpailuvastaavalle, jolta tarkemmat ohjeet lähempänä 

kisoja.  

 

Terveisin, kilpailuvastaava Rami 

 

 

 

 

 

Tunnelmakuva SM-kevätkarsinnasta 2019 
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PILKKIKILPAILU 2022 
Teksti: Rami Tuominen, Kuvat: : Rami Tuominen ja 

Tero Nuutinen 

 

 

Pirkanmaan Perhokalastajien jäsenten välinen, ei niin 

vakava pilkkikilpailu käytiin Julkujärvellä 6.3.2022. 

Kalastusaikaa kilpailussa oli 4 tuntia. Osallistujia 

paikalle saatiin hienosta aurinkoisesta säästä 

huolimatta harmillisesti vain kourallinen.  

 

Tavoitelluin saaliskala ilman syöttiä käytetyillä 

pilkkiperhoilla oli kirjolohi. Kirjolohien laittaessa 

suunsa kiinni, myös muuta kalalajit huomioitiin. Näin 

kävikin ettei kirjolohi kontakteja saatu kuin tärppien ja 

karkuutusten muodossa, joten voittajaksi ylsi Rami 

Tuominen yhdellä pienehköllä siialla, joka nakersi 

sivutapsissa olleeseen nymfiin.  

 

Kilpailun jälkeen oli perinteinen makkaranuotio ja 

kuulumisten vaihto tulevan kevään kalastushommista. 

Päätettiin myös, että yritetään pitää pilkkikilpailu 

jatkossa jo aiemmin. Esim. tammikuussa kalat voisivat 

olla paremmalla otilla, ja ehkä tietä pitkin pääsisi 

autolla vielä parkkipaikalle. Kiitokset vielä kaikille 

tämän vuoden pilkkikilpailuun osallistuneille. 
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HALLITUKSEN PERHO 
Teksti ja Kuvat: Rami Tuominen 

Jänönymfi iskupisteellä 

Kuula: 2.0-4.0mm 

Koukku: 12-18 koon jigikoukku 

Iskupiste: fluorisoiva nauha tai sidontalanka 

Runko: jänis naamakarva 

Kierre: kultainen 

Pyrstö: jänis korvakarva 

 

 

 

Monikäyttöinen ja helposti sidottava GRHE-tyyppinen 

nymfi. Uitetaan joella nymfikalastustekniikoin ja 

painotetaan tungsten kuulalla. Kevyellä kuulalla tai 

ilman kuulaa soveltuu myös järvikalastukseen. 

Iskupisteen ja kuulan väriä vaihtamalla muokkautuu 

moniin eri tilanteisiin ja veden väreihin, sekä tavoittaa 

useat kalalajit taimenista särkikaloihin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


